
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
เร่ือง รายขื่อผ้มีสิทรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๙ แห่งประกาศกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี
เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประกอบกับ เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้าง เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินการรับสมัครต้ังแต่ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน -  ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ น้ัน

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครและคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจีงฃอประกาศรายข่ือผู้มีสิทธ่ํเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ี รวมท่ังระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ดังรายละเบียดแนบ 
ท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

<&
(นายอำพร สมทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ



บัญชีรายขื่อผู้มีสิทธิ,เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑. พนักงานจ้างทั่วไป ประ๓ ท ทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๗ อัตรา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สอบคัดเลือก ขื่อ- สกุล หมายเหตุ

๑ 00๑ นางสาวภูษณีศา ทิพย์สุข

๒ ๐๐๒ นายสิงโต วุฒิสาร

๓ ๐๐๓ นายภานากร พันธ์กกค้อ

6? ๐๐๔ บางสาวมณีรัตน์ เหลาผา

๕ ๐๐๔ นายประคอง ศรีพอ

๖ ๐๐๖ นางสาวสุภาพร พลโฮม

๗ ๐๐๗ บายนครินทร์ ชัยประโคม

๘ ๐๐๘ นายเมศเมือง ว,รรณพราหมณี

๙ ๐๐๙ นายวสันต์ โจมแก้ว

๑๐ ๐๑๐ นายทิชากร ศรีพอ

6)6) ๐๑๑ นายอลงกรณี ศรีพอ *

๑๒ ๐๑๒ นายประเคน วรรณพราหมณ์

๑๓ ๐๑๓ นายวัชระ โคทะนานิล

๒. พนักงานจ้างทั่วไป ประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง พนักงาบขับรถบรรVIกฃยะ จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่ เลขประจำดัวผ้สอบคัดเลือก ขื่อ- สกุล หมายเหตุ
๑ ๐๐๑ นายพงษ์ธวัฒน์ สุขโน

๓. พนักงานจ้างทั่วไป ประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง คนงาบประจำรถขยะ จำนวน ๒ อัตรา

ลำดับที่ เลขประจำดัวผ้สอบดัดเลือก ขื่อ- สกุล หมายเหตุ
๑ ๐๐๑ นายสมหมาย ไร่ประสงค์

๒ ๐๐๒ นายสงกรานต์ เอ่ียมสิริ

๓ ๐๐๓ นายสงกรานต์ จิกจักร



-๒-

กำหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเก่ียวกับการสรรหาและเลีอกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

จองเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ลงวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

กำหนด วัน เวลา สถานท่ี และการตำเนินการเลือกสรร

๑. กำหนดทำการสรรหาและเลือกสรร ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นตันไป

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยให้ผู้สมัครมารายงานตัวเจ้ารับการ 

สรรหาและเลือกสรร ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

๒. การสรรหาและเลือกสรร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จะทำการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการการสอบคัดเลือก 1

สอบสัมภาษณ์ และทดสอบภาคปฏิบัติ จากความรู้ความสามารถในด้านต่าง  ๆ โดยตำแหน่งพนักงานจ้าง ทดสอบ ภาค 

ก. ภาค ข. และภาค ค. โดยมีรายละเอียดดังน้ี



-๓-

ว ั น/ เดื อน/ปี เวลา ภาค /  วิชา หมายเหตุ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 0๘.๓0-๑๐.๓0 น. ภาค ก. ภาคความร้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ปรนัย )
๑. ความรู้เก่ียวกับเทศบาล
๒. ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปีจจุบัน 
๓. ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย
๔. พระราชบัญญ้ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
ป้จจุบัน
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงบีจจุบัน 
๖. พระราชบัญญ้ติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗. พระราชบัญญ้ติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑0.๓๐-๑๒.00 น. ภาค ข. ภาคความร้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง

(๑๐๐ คะแนน)
หดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย )
๑. ทดสอบความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆ พ่ิจำเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงาน
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆ ท่ี 
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ,
๓. คุณลักษณะอ่ืน  ๆ ของบุคคล ซ่ีงจำเป็นหรือเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงาน

ว/ด/ป เวลา ภาค/วิชา หมายเหตุ
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๐0-๑๕.๓๐น. ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 

(สัมภาษณ์)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินบุคคล เพ่ือ 

พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว 
ประวัติการพิกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม ที่ปรากฏทาง 
อ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความ 
เหมาะสมในด้านต่าง  ๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยขนใน 
การปฏิบัติหน้าท่ี และความรู้ในเร่ืองการรักษาความปลอดภัย 
แห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงที วาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ 
ผู้ร่วมงาบ รวมท้ังสังคม และส่ิงแวดล้อม ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ การกล้าแสดงออก และ 
บุคลิกภาพอ่ืน  ๆ เป็นต้น

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๕.๓๐ เป็นต้นไป เฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบภาคปฏิบัติ ทดสอบความรู้ในการขับรถบรรทุกขยะ 

และวิธีการบำรุงรักษา ทำความสะอาดและแก้ไขข้อขัดข้อง 
เล็กๆน้อยๆในการใช้การบรรทุกขยะ



ระเบียบวิธีการเข้ารับการเลือกสรร ดังบ้ี
๓.๑ ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ
๓.๒ ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องไปถีงท่ีทำการเลือกสรรก่อนกำหนดเวลาการเลือกสรร
๓.๓ ผู้เข้ารับการเลือกสรรท่ีไม่มาตามกำหนดเวลาจะพิจารณาดัดสิทธ๋ึไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร
๓.๔ ห้ามใข้เคร่ืองมือส่ือสารทุกขนิด ในเวลา สอบ
๓.๕ ต้องเช่ือพิงและปฏิบัติตามคำส่ังของเจ้าหน้าท่ีประจำสถานท่ีเลือกสรรโดยเคร่งครัด
๓.๖ ผู้ใด ฝ่าปีน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการเลือกสรรบ้ี หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรร 
คณะกรรมการอาจพิจารณาส่ังให้เป็นผู้ไม่มืสิทธ๋ึเข้ารับการเลือกสรรใบตำแหน่งดังกล่าว


