
                                         
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
เรื่อง  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

************************************* 
         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ด าเนินการ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง
วันที่ 14-23 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น 

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อย 
แล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2559 
ข้อ 20 จึงประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ดังนี้ 
 

สอบได้ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล 
1 001 นายนิตภูมิ  ฉลองภูมิ 

 
 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรได้จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามล าดับที่ของบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรร  ตามต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  และจะเรียกผู้ที่ข้ึนบัญชีไว้ตามล าดับโดยให้
มาท าสัญญาจ้างหลังจากทีค่ณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) เห็นชอบแล้ว  
โดยก าหนดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาและ
เลือกสรรอย่างเดียวกันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  ให้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิกไป  เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้ว  
ก่อนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุเกิน 1 ปี หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่ ให้ถือว่าผู้
นั้นยังมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีนั้นมีอายุครบ 1 ปี หรือวันที่
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี   

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่  29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

 (นายอัมพร  เหง้ากอก) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า    
 
 



                                         
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
เรื่อง  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

************************************* 
         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ด าเนินการ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง
วันที่ 14-23 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น 

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อย 
แล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2559 
ข้อ 20 จึงประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ดังนี้ 
 

สอบได้ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล 
1 001 นางสาวคณิตฐา เทินชัยภูมิ 

 
 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรได้จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามล าดับที่ของบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรร  ตามต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  และจะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามล าดับโดยให้
มาท าสัญญาจ้างหลังจากท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) เห็นชอบแล้ว  
โดยก าหนดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาและ
เลือกสรรอย่างเดียวกันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  ให้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิกไป  เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้ว  
ก่อนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุเกิน 1 ปี หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่ ให้ถือว่าผู้
นั้นยังมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีนั้นมีอายุครบ 1 ปี หรือวันที่
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี   

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่  29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

 (นายอัมพร  เหง้ากอก) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า    
 



                                         
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า 
เรื่อง  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 

************************************* 
         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ด าเนินการ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง
วันที่ 14-23 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น 

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จเรียบร้อย 
แล้วเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2559 
ข้อ 20 จึงประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ดังนี้ 
 

สอบได้ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ-สกุล 
1 002 นายสุทธิศักดิ์ นารีรักษ์ 

 
 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรได้จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามล าดับที่ของบัญชี ผู้ผ่านการ
เลือกสรร  ตามต าแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  และจะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามล าดับโดยให้
มาท าสัญญาจ้างหลังจากท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) เห็นชอบแล้ว  
โดยก าหนดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี  นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสรรหาและ
เลือกสรรอย่างเดียวกันอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  ให้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน
เป็นอันยกเลิกไป  เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้ว  
ก่อนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุเกิน 1 ปี หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรใหม่ ให้ถือว่าผู้
นั้นยังมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีนั้นมีอายุครบ 1 ปี หรือวันที่
ประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี   

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่  29  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 

 (นายอัมพร  เหง้ากอก) 
                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า



 


