
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 
เร่ือง รายชื่อผ้มีลืทธิ๋เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๙ แห่งประกาศกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี
เร่ือง มาตรฐานท่ัวไป เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ประกอบกับ เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือตำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้าง เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการรับสมัครต้ังแต่ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ -  ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ น้ัน

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครและคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซจึงจอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงา'นจ้าง 
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ี รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ดังรายละเอียดแนบ 
ท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(5
(นายอำพร สมทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ



กำหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

กำหนด วัน เวลา สถานท่ี และการดำเนินการเลือกสรร

๑. กำหนดทำการสรรหาและเลือกสรร ในวันศุกร์ท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยให้ผู้สมัครมารายงานตัวเข้ารับการ 

สรรหาและเลือกสรร ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

๒. การสรรหาและเลือกสรร เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จะทำการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการการสอบคัดเลือก 1

สอบสัมภาษณ์ และทดสอบภาคปฏินัติ จากความรู้ความสามารถในต้านต่าง  ๆ โดยตำแหน่งพนักงานจ้าง ทดสอบ ภาค 

ก. ภาค ข. และภาค ค. โดยมีรายละเอียดดังน้ี



พนักงานจ้างท่ัวไป ตำแหน่ง คนงานท่ัวไป

วัน /  เดือน /  ปี เวลา ภาค /  วิชา หมายเหตุ
๘ มกราคม ๒£๖๔ ๐๘.๓0-๑0.๓๐ น. ภาค ก. ภาคความร้ความสามารถท่ัวไป (©0๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ปรนัย )
๑. ความรู้เก่ียวกับเทศบาล
๒. ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ป้จจุบัน 
๓. ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย
๔. พระราช,บัญญ้ติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
ปัจจุบัน
๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรพ 

พ.ศ. ๒๔๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
๖. พระราขบัญญ้ติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. ๒๔๔๒ 
๗. พระราซบัญญ้ติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๔๔๒
๘ มกราคม ๒๔๖๔ ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ภาค ช. ภาคความร้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง

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

ว/ด/ป เวลา ภาค/วิชา หมายเหตุ
๘ มกราคม ๒๔๖๔ ๑๓.๐0-๑๖.๓0 น. ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 

(สัมภาษณ์)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินบุคคล เพ่ือ 

พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี จากประวัติ 
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม ท่ี 
ปรากฏทางอ่ืนชองผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพ่ือ 
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ เซ่น ความรู้ท่ีอาจใช้ 
เป็นประโยซน่ในการปฏิบัติหน้าท่ี และความรู้ในเร่ืองการ 
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ การกล้าแสดงออก 
และบุคลิกภาพอ่ืน  ๆ เป็นต้น



พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
-(ร !ี.-

วัน /  เดือน /  ปี เวลา ภาค /  วิชา หมายเหตุ
๘ มกราคม ๒๕๖๔ 0๘.๓๐-๑๐.๓0 น. ภาค ก. ภาคความร้ความสามารถท่ัวไป (๑๐๐ คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน 
(ปรนัย)
๑. ความรู้เก่ียวกับเทศบาล
๒. ความรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปีจจุบัน 
๓. ความรู้เก่ียวกับภาษาไทย
๔. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
ปัจจุบัน
๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. ๒๔๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
๖. ความรู้เก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้ 
รายจ่ายของสถานศึกษา อปท. พ.ศ. ๒๔๖๒ 
๗. พระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

๘ มกราคม ๒๔๖๔ ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ภาค ข. ภาคความร้ความสามารถท่ีใข้เฉพาะตำแหน่ง
(๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย )
๑. ทดสอ่บความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีจำเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงาน
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะชองบุคคลในเร่ืองต่าง  ๆ ท่ี 
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๓. คุณลักษณะอ่ืน  ๆ ของบุคคล ซ่ีงจำเป็นหรือเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงาน

ว/ด/ป เวลา ภาค/วิขา หมายเหตุ
๘ มกราคม ๒๔๖๔ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 

(สัมภาษณ์)
ทดสอบความเหมาะสมโดยวิธีการประเมินบุคคล เพ่ือ 

พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที ่ จากประวัติ 
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม ท่ี 
ปรากฏทางอ่ืนชองผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพ่ือ 
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ เซ่น ความรู้ท่ีอาจใช้ 
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี และความรู้ในเร่ืองการ 
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ห่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเช้าภับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ไหวพริบปฏิภาณ การกล้าแสดงออก 
และบุคลิกภาพอ่ืน  ๆ เป็นต้น



ระเบียบวิธีการเข้ารับการเลือกสรร ดังน้ี
๓.๑ ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องแต่งกายชุดสุภาพ
๓.๒ ผู้เข้ารับการเลือกสรรต้องไปถึงท่ีทำการเลือกสรรก่อนกำหนดเวลาการเลือกสรร
๓.๓ ผู้เข้ารับการเลือกสรรท่ีไม่มาตามกำหนดเวลาจะพิจารณาตัดสิทธ้ีไม่ให้เข้ารันการเลือกสรร
๓.๔ ห้ามไข้เคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิด ในเวลา สอบ
๓.๕ ต้องเช่ือฟ้งและปฏิบัติตามคำส่ังของเจ้าหน้าท่ีประจำสถานท่ีเลือกสรรโดยเคร่งครัด
๓.๖ ผู้ใด ฝ่า'ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการเลือกสรรน้ี หรือทุจริต หรือพยายามทุจริตในการเลือกสรร 
คณะกรรมการอาจพิจารณาส่ังให้เป็นผู้ไม่มีสิทธ้ีเข้ารับการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว



-๖-

บัญชีรายขื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไฃ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

๑. พนักงานจ้างทั่วไป ประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่ เลขประจำดัวผู้สอบคัดเลือก ขื่อ- สกุล หมายเหตุ

๑ ๐๐๑ นางสาวสุภาวรรณ บุราณเดช

๒ ๐๐๒ นางสาวรัตนา โสมาศรี

๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท คุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สอบคัดเลือก ขื่อ- สกุล หมายเหตุ

๑ ๐๐๑ นางกฤติมาภร บุญธรรม

๒ ๐๐๒ นางสาวน้ําผ้ึง ติยะบุตร


