
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๙ แห่งประกาศกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง มาตรฐานทั่วโป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓! ประกอบกับ เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๒๖๔ โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่ วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๔๖๔ -  ๑๗ 
สิงหาคม ๒๔๖๔ น้ัน

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครและคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจึงขอประกาศรายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ดังรายละเอียดแนบ 
ท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔
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(นายสมใจ วจีสิงห์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ



-๒-

กำหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒<ท3๔ 
กำหนด วัน เวลา สถานท่ี และการตำเนินการเลือกสรร

๑. กำหนดทำการสรรหาและเลือกสรร ในวันพุธท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยให้ผู้สมัครมารายงานตัวเข้ารับการ 
สรรหาและเลือกสรร ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ท4 ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

๒. การสรรหาและเลือกสรร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จะทำการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการการสอบคัดเลือก 1
ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. จากความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้



-๓-

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

วัน /  เดือน /  ปี เวลา ภาค /  วิชา หมายเหตุ
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๘.๓0-๑0.๓๐ น. ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (©๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ปรนัย)
๑ . ความรู้เก่ียวกับเทศบาล
๒. ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปีจจุบัน 
๓. ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
๔. พระราชบัญญ้ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
ป็จจุบัน
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปีจจุบัน 
๖. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. ภาค ข. ภาคความร้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง

(๑00  คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย )
๑. ทดสอบความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีจำเปีนต่อการ 
ปฏิบัติงาน
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเร่ืองต่างๆ ท่ี 
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๓. คุณลักษณะอ่ืน  ๆ ของบุคคล ซ่ึงจำเป็นหรือเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงาน

ว/ด/ป เวลา ภาค/วิซา หมายเหตุ
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (©๐๐ คะแนน) 

(สัมภาษณ์)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินบุคคล เพ่ือ 

พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ 
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม ท่ี 
ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพ่ือ 
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ เซ่น ความรู้ที่อาจใช้ 
เป็นประโยซนัในการปฏิบัติหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการ 
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ การกล้าแสดงออก 
และบุคลิกภาพอื่น  ๆ เป็นต้น



ระเบียบวิธีการเข้ารับการเลือกสรร ดังน้ี
๓.๑ ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ
๓.๒ ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องไปถึงท่ีทำการเลือกสรรก่อนกำหนดเวลาการเลือกสรร
๓.๓ ผู้เข้ารับการเลือกสรรท่ีไม่มาตามกำหนดเวลาจะพิจารณาตัดสิทธ้ีไม่ให้เข้ารับการเลือกสรร
๓.๔ ห้ามใช้เคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด ในเวลา สอบ
๓.(ะ ต้องเช่ือฟ้งและปฏิบัติตามคำส่ังของเจ้าหน้าท่ีประจำสถานท่ีเลือกสรรโดยเคร่งครัด
๓.๖ ผู้ใด ฝ่า'ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการเลือกสรรน้ี หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรร 
คณะกรรมการอาจพิจารณาส่ังให้เป็นผู้ไม่มีสิทธ้ีเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว



บัญชีรายซื่อผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
. พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท คุณๅฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาขุมซน จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับท่ี เลขประจำตัวผู้สอบดัดเลือก ซ่ือ- สกุล หมายเหตุ
๑ ๐๑ นางสาวสิริลักษณ์ ชัยวงศ์
๒ ๐๒ บางสาวเสาวลักษณ์ บุราณเดช
๓ ๐๓ นางสาวรัซนีภรณ์ ภูชาว
๔ ๐๔ นางสาวพิมพ์ชนก ศรีหร่ิง
๕ ๐๕ นางสาวพรพรรณ วุฒิสาร


