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ประกาคเทคบาลตำบลหุบองหญ้าดอกขาว 
เรอง รับสมัครบุคคลเพ่ึอทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดามภารกิจ 

ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มืความประสงค์จะ 
รับสมัครลอบดัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจัางตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จ้งอาศัยอำนาจตามความ 
ในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเงอนไขเกยวคับ 
พนักงานจ้าง ลงวันท ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพมเติมจนถึงฉบับปีจจุนัน จังประกาศรับสมัครบุคคล 
เฟ้อเปีนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังน้ี 

๑.ตำแหน่งท่ีรับสมัคร 
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา 
๒.ระยะเวลาการจ้าง

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ กำหนดระยะเวลาจ้างไม่เกิน ๓ ปี 
๓.คุณสมบัดของผู้สมัคร

๓.๑ ผู้ท่ีสมัครสอบเปีนพนักงานจ้าง ด้องมัคุณสมบัติท่ัวไปและไม่ม่ลักบณะด้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
(๑) ม่ลัญชาติไทย
(๒) มัอายุไม่ต่ํากว่าลืบแปดปีและไม่เกินหกสบปีบรีบุรณ์ 
(๓) ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย
(๔) โม่เป็นผู้มืร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารโ!ปฎนัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารโ)หรือจิต 

ฟ้นเฟ้อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรค'ทเปีน 
ลักบณะต้องห้ามเน้ีองต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฎอาการเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่ลังคม)
(ข) วัณโรคไนระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าข้างในระยะท่ีปรากฎอาการเป็นท่ืน่ารังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทบ 
(จ) โรค1ฟ้บสุราเร้ือรัง

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน,ท)รรค 
การเมือง

(๖)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บรีหารห้องถ่ิน คณะผู้บรีหารห้องถ่ิน สมาชิกสภาห้องถ่ิ^
(๗)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทบจำคุกโดยตำฟ้พากบาถึงท่ีสุด ให้จำคุกเพราะกระทำควาร-!กิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทบสำหรับความกีดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความกีด
ลหุโทบ

(๘)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทบโห้ออก ปลดออก หรือใล่ออกจากราขการ รัฐวสไหกีจหรื*อ 
หน่วยงานอนของรัฐ
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หมายเหตุ ผู้ทีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันทีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ตำรง 
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องลน คณะผู้บริหาร 
ท้องลบ ลมาซกสภาท้องลน จ้าราซการหริอลูกจ้างส่วนราขการ พน้กงานหริอลูกจ้างของหน่วยงานอื่นซองรัฐ 
รัฐวสาหกิจ หริอพนักงานหริอลูกจ้างของราซการส่วนท้องลน

๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าทีความรับผิดซอบและลักษณะงานทีปฏิบัติให้เป็นฺไปตาม 
รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศรับสมัครน้ี

๓.๓ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจไท้เจ้าสอบแข่งจ้นเพอจ้างเป็น 
พนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังลือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตริ ผ่ายบริหารที นา ๘๙/ ๖๕๐๑ ลงวันที ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๐® และตามความในจ้อ ๔ ของคำส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันที ๒๒ กันยายน ๒๕๖®

๓.๕ ผู้สมัครลอบจะต้องรับผิดขอบไนการตรวจสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มิคุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทีสมัครสอบตรงตามทีประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง  ๆในใบสมัครพร้อมท้ังย่ืนและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานทีทีกำหนดหริอย่ืนไม่ครบถ้วน 
จะถูกตัดลืทธิในการเป็นผู้ลอบแข่งขันได้และหากมิกรณีการปลอกแปลงเอกสารทีใจ้สมัครลอบจะถูกตำเมินคดีตาม
กฎหมาย

๓.๕ หาโ)ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ไดมิคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง (ตามทีระบุไว้ในภาคผนวก ท้ายประกาศน้ี) จะไม่มิลืทริได้รับการจ้าง 

๔-0■ ารรับสมัคร
๔.® กำหนดรับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จัง‘ห,วัด 

กาญจนบุรีต้ังแต่วันที ๒- ® ๕ เดือนพฤษภาคมพ.ศ. ๒๔๖๒ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น - ® ๖.๓๐น.ไนวันและ 
เวลาราขการ

๔.๒ ว้ัธีการสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและเอกสารคัดเลือกด้วยลายมิอตนเองไท้ 
ถูกต้องและครบถ้วน โดยเลืยค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร ๑๐๐ บาท 

๔.๓ หลักฐานทีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร
๔.๓.®. เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 
๔.๓.๒. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา 
๔.๓.๓. สำเนาทะเนียนบ้าน 
๔.๓.๔. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 
๔๓.๕. สำเนาหลักฐานอ่ืน  ๆ (ถ้ามิ) เซ่นใบสำคัญการสมรสใบเปลี่ยนซ่ือตัว-สกุลเป็นสัน 
๔.๓.๖. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาตำ ขนาด ๑ น้ีว (ถ่ายไว้!ม่เกิน 

๖เดือน) จำนวน ๓ รูป
๔.๓.๗. ใบรับรองแพทย์ซ่ืงออกไห!ม่เกิน ๓ เดือน
๔๓.๘. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามิ)

จำนวน ๑๐๐ บาท 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
จำนวน ๑ ฉบับ

ท้ังน๋ึในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงซ่ือกำก้บไว้ด้วย
๔.การประกาครายซื่อผู้มืสิทธิเจ้ารับการตัดเลือกและกำหนดวัน เวลาและสลานทีคัดเลือก 
๕.® ประกาศรายซื่อผู้มิลืทธิเจ้ารับการคัดเลือก ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ สำนักงานเทศ"บาล 

ตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ แวสา 
๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

๔.๒ สอบสัมภาษณ์ ในวันที ๒® เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้น*I'ป 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
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-๓-

๖. หสักเ.กณฑ์และวํธการเลือกฮรร
ทดสอ,ขความรู้ท่ัวไ,ช ความลามารถในตำแหน่ง ความเหมาะลมกั1นตำแหน่ง โดยการ 

สัมภาษณ์หรือวธึอนท่ีเหมาะสม (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๗. หลักเกณฑ์การคัดลืบ

ผู้ท่ืจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที'สอนได้คะแนนไม่ค่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
โดยการดำเน้นการจัดจ้างเป็นไปตามลำคันคะแนนท่ีสอนได้ 

๘. ประกาศรายขื่อผู้ได้รันการคัดเลือก
เทคนาลตำบลหนองหญ้าดอก'ยาว จะประกาครายซอผู้ทั่ได้ร้นการคัดเลือก ในวันที ๒๔ 

เดือน พฤษภาคม พ.ค. ๒๔๖๒ เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นด้นไป ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ สำปักงานเทศบาลตำนล 
หนองหญ้าดอกขาว อ6าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรื 

๙. การข้ึนบัณุขีผู้ได้รันการคัดเลือก
ผู้ท่ัผ่านการคัดเลือกโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะได้รับการข้ึนบัญชีผู้ได้รับ 

การคัดเลือกและจะเรืยงลำคันท่ัจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำคัน ถ้าได้คะแนนเท่ากัน กไห้ผู้ได้รันเลขประจำคัว 
ผู้สมัครคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในสำคับท่ัสูงกว่า การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกน ๑ ปี 
ปับแต่วันท่ัประกาศผลการคัดเลือก เว้นแด่

๙.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้สละลืทธ
๙.๒ มการคัดเลือกในตำแหน่งเดืยวกันกันตำแหน่งท่ีข้ึนบัญชีคัดเลือกไว้
๙.๓ ผู้ท่ีไคัรับการคัดเลือกไม่มารายงานคัว เพอนรรจุและแต่งต้ังภายในกำหนด 

๑๐. การจ้างและแต่งดั้ง
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จะจ้างและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกไต้เรืยง 

คามลำคัน ตามประกาศบัญชีรายซอผู้ผ่านการคัดเลือกได้

จ้งประกาศให้หรานโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ 
*ะ*.

(นายลมเกียรติ รอดสูง)
รองนายกเทศมนตรื รักษาราขการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว



ภาคผนวก ก
รายละเอยดแนบท้ายประกาศเทศนาลตำบลหนองหญ้าตอกขาว 

ลงวันท่ี ๒๔ เดือน เมษายน พ-ศ. ๒๔๖๒ 
*************************************

ผู้สมัครลอนต้องมคุณสมบัดเฉพาะตำแหน่ง ดังน้ี

พนักงานจ้างดามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขันเครื่องจักรกลขนาดเบา

หน้าที่และความรันสิดขอบ: ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก  ๆ
น้อย  ๆของเคร่ืองจักรกลขนาดเบาๆ หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องและปฎิบัดืงานอ่ืนดามท่ีผู้บังคันบัญชามอนหมาย

คุณลมบัดเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มความรู้ และความขำนาญงานในการขันเคร่ืองจักรกลขนาดเนาไต้เป็นอย่างดืและไต้รันในอนุญาตขันรถ

ตามกฎหมาย (ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาไข้โดยอนุโลม)

ค่าดอนแหบ
ไต้รันค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ ๙.๔๐๐.-นาท และค่าครองชีพตามท่ีกฎหมายกำหนด

สิทธิประโยชน์
ตามประกาคมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกันพนักงานจ้าง



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
เร่ือง รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

และกำหนดรัน เวลา สถานท่ี และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้าง 
*******************************

ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือการลรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๔๖๒ ได้ประกาศรับสมัคร 
บุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
จำนวน ๑ อัตรา โดยเปีดรับสมัครระหว่างวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๔๖๒ ถึงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๖๒ น้ัน

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จส๋ึนแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรือง หล้กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลง'วันท่ี ๓๐ เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถงฉบับปีจจุบัน จังประกาศรายซื่อผู้มสิทธิ้เข้ารับการสรรหาและ 
เลือกสรร วัน เวลา และสถานท่ีสอบ ดังน้ี

ลำดับ
ท ี่

ซ่ือ -  สกล เลขประจำตัวสอบ รัน เวลา สถานท่ี และวิธีการสรรหา

๑. นายสน ขูซีพ ๐®-๐๐๑ ประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้างโดยวิธีสัมภาษณ์ใน 
วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ระเบียบเกี่ยวกับการลรรหาและเลอกสรร
๑.ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี

๑.๑ ผู้ท่ีเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องแต่งกายสุภาพ
๑.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ที่จะต้องทราบเลขประจำตัวของตนเอง 

วัน เวลา และสถานท่ีสรรหาและเลือกสรร
๑.๓ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไปถีงสถาน1ที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อรายงานตัวก่อน 

ถึงกำหนดนัดรายงานตัวไม่น้อยกวา ๓๐ นาที 
๒. ข้ันตอนการสรรหาและเลือกสรร

๒.๑ รายงานตัวเพื่อรับฟ้งคำซี้แจงตามเวลาที่กำหนด โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับ 
การสรรหาและเลือกสรร และบัตรประจำตัวประขาขนในการรายงาบตัว 

๒.๒ รอการสรรหารและเลือกสรร ณ สถานท่ี ท่ีจัดไวิให้
๒.๓ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเน้นการสรรหาและเลือกสรรโดย

เคร่งคร้ด
๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนส้มภาษณ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐

-๒-/ ๔.ประกาศรายขื่อ...



-๒-

๔. ประกาครายซ่ือผู้ผ่านการเลอกสรร
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม 

๒๔๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๖๒

(นายสมเกียรติ รอดสูง)
รองนาย^เทสมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เร่ือง แก้Iขประกาศ และประกาศรายซื่อผู้มีสิทรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานก้าง 

และกำหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการเลือกสรรพนักงานก้าง 
*******************************

ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤ1ษภาคม ๒๕๖๒ เร่ือง ประกาศ 
รายซื่อผู้มิสิทธึ๋เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา น้ัน

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ขอแก้ไข วัน และเวลา ในการคัดเลือก (ประเมินสมรรถนะ) 
จากวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยรายละเอียดอื่น  ๆ คงเดม จังอาคัยอำนาจ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง 
ของเทศบาล ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับบีจจุบัน แก้ไขประกาศรายซ่ือผู้มีสิทธ๋ึ 
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังน้ี

สำเนาคู่ฉบบ

ลำดับ
ท ี่

ซ่ือ -  สกุล เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานท่ี และวิธีการสรรหา

๑. นายสน ขูขพ ๐๑-๐๐๑ ประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้างโดยวิธีสัมภาษณ์ใน 
วันที่ ๔ ม ิถ ุนายน ๒๕๖๒ เวลา 
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกลรร
๑.ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรปฏิบัติดามระเบียบ ดังน้ี

๑.๑ ผู้ท่ีเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตองแต่งกายสุภาพ
๑.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ที่จะต้องทราบเลขประจำตัวของตนเอง 

วัน เวลา และสถานท่ีสรรหาและเลือกสรร
๑.๓ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไปถึงสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อรายงานตัวก่อน 

ถึงกำหนดนัดรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท 
๒. ข้ันตอนการสรรหาและเลือกสรร

๒.๑ รายงานตัวเพื่อรับฟ้งคำขี้แจงตามเวลาที่กำหนด โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับ 
การสรรหาและเลือกสรร และบัตรประจำตัวประขาซนในการรายงานตัว 

๒.๒ รอการสรรหารและเลือกสรร ณ สถานท่ี ท่ีจัดไว้ให้
๒.๓ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการหรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรโดย

เคร่งครัด
๓. เกณฑ์การตัดสน
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องใต้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐

-๒-/ ๔.ประกาศ...



๔. ประกาศรายซ่ือผู้ผ่านการเสือกสรร
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จะประกาศรายที่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๔ มิถุนายน 

๒๔๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จังประกาศให้ทราบโดยท่ัวก้น

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๖๒

{นายสมเกียรติ รอดสูง)
รองนายกเทศมนศรี รักษาราขการแทน 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว



สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าคอกขาว
เร่ือง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหฟ้าดอกขาว

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงาบจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
จำนวน ๑ อัตรา โดยเป็ดรับสมัครระหว่างวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖!© ถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
และดำเนินการประเมินสมรรถนะของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่.๔ มิอุนายน 
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว น้ัน

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
จึงขอประกาศรายข่ือผู้ท่ืผ่านการเสือกสรร ดังน้ี

ตำแหน่ง พนักงาบขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ลำดับที่ ลำดับที่ 
ผู้สมัคร

ข่ือ - สกุล คะแนน1ท่ีได้'รับ หมายเหตุ

๑. ๐๑-๐๐๑ นายสน ซชีพ ๘๗.๕๐ สอบได้ลำดับท่ี ๑

โดยเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จะขึ้นบัญชีการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ไว้เป็นเวลา ๑ ปี

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกับ
ประกาศ ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

(นายสมเกียรติ รอดสูง)
รองนายกเทศมนตร็ รักษาราซการแทน 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว


