ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เรือ่ ง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
……………………………………….....
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จานวน 4 ตาแหน่ง 6 อัตรา โดยกาหนด
ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕61 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ซึ่งกาหนดวันเลือกสรร
การประเมินสมรรถนะโดยการทดสอบตัวอย่างงาน (ภาคปฏิบัติ) สาหรับตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และดาเนินการประเมินสรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ สาหรับการ
เลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ มีคุณวุฒิ) และพนักงาน
จ้างทั่วไป ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นั้น
บัดนี้ ได้ดาเนินการเลือกสรรพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยความตามข้อ ๒๐ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่ อและขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ลาดับที่

๑.

ชื่อ – สกุล

หมายเลขประจาตัวสอบ

นายสัมภาษณ์ เพ็ชรแสงจัน

หมายเหตุ

๐1

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเลขประจาตัวสอบ

๑.

นางสาววชิราพร อ่อนนิ่ม

02

2.

นางสาวเบญจวรรณ คงพึ่ง

03

3.

นางสาวประภัสสร แก้วแสงแจ่ม

04

4.

นางสาวประภาพร กลิ่นเพ็ชร

15

5.

นางสาวอรรถพร วิหกเหิน

01

6.

นางสาวกรรณิการ์ งามประเสริฐ

17

7.

นายอามีน นิทรัพย์

08

8.

นางสาวภาวิณี ซื่อตรงกูล

14

หมายเหตุ

-2พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) (ต่อ)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ต่อ)
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเลขประจาตัวสอบ

9.

นางสาวนิพาพร เฮงอาภรณ์

16

10.

นางปสุตา ศรีภูมิ

06

11.

นางสาวรุ่งนภา สุดใจดี

05

12.

นางสาวพรเพ็ญ งามสอาด

07

13.

นางสาวอารยา บุญรอต

11

14.

นางสาวแพรวพรรณ สมบุญ

10

หมายเหตุ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเลขประจาตัวสอบ

1.

นางสาวนิชาภา แย้มคา

๐1

2.

นางสาววนิดา ดิษดี

03

3.

นางสาวจิรนันท์ บุญสังข์

02

4.

นางสาวนันทยา ชมสุวรรณ์

05

5.

นางสาวสรัญญา สุวรรณรูป

04

หมายเหตุ

พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงาน
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

หมายเลขประจาตัวสอบ

1.

นายพชร โตสุวรรณถาวร

01

2.

นายพิสัน พึ่งกัน

04

3.

นางสาวกานต์ธิดา แสงเพชร

03

4.

นางสาวสุชิดา ทองเผือก

08

5.

นายอติชาติ จันทโชติ

02

6.

นายทศพล แจ้งจิตร์

09

7.

นางสาวรัตนภรณ์ ศรีเสงี่ยม

05

8.

นายศรัณย์ ปิ่นเกล้า

10

หมายเหตุ

-3บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสรรหาและ
เลื อกสรรในตาแหน่ งอย่ า งเดีย วกัน นี้ อีก และได้ขึ้น บัญชีผู้ ผ่ านการเลื อกสรรได้ใหม่แล้ ว บัญชีผู้ ผ่ านการ
เลือกสรรได้ในตาแหน่งนั้นเป็นอันยกเลิก
ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีไว้ในบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ
๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองแล้ว
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การจ้างเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
กาหนด แต่ทั้งนี้จะให้เวลาผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือให้มา
รายงานตัว
๔. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองจะถือ
ว่าผู้ส มัครได้ตรวจสอบและรั บรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตรงตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างหรือเลิ กจ้างผู้สมัคร ตามกรณี
ดังกล่าว
ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง ตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
จะทาสัญญาจ้างหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
อ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) แล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายสุรเชษ นิ่มกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

