
 

ประกาศเทศบาลต าบลลาดยาว 
เรื่อง  รายชื่อบุคคลท่ัวไปผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลลาดยาว 

* * * * * * * * * * *  
  

  ตามที่ ได้มีประกาศของเทศบาลต าบลลาดยาว ลงวันที่  18 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลลาดยาว  นั้น 

  การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลลาดยาวได้เสร็จสิ้นลง
แล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ขอเทศบาลต าบลลาดยาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครสวรรค์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547  เทศบาลต าบล
ลาดยาว จึงประกาศรายช่ือบุคคลทั่วไปผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลลาดยาว 
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 1 ต าแหน่ง  คือ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
รายละเอียดตามบัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศ เทศบาลต าบลลายาว  

                     ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการเสือลกสรรฯ ให้ผู้สมัครเข้ารับ
การเลือกสรรฯ ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน
จ้างและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลลาดยาว ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ รายใดคุณสมบัติทั่วไป 
หรือคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯไม่
ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ รายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ
ฟ้องร้องต่อเทศบาลต าบลลาดยาวทุกกรณี   

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕62 

 

 

       (นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลลาดยาว 

 
 

 
 
 

 



 
 

บญัชีรายชื่อบคุคลทั่วไปผู้มีสทิธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนกังานจ้างของ
เทศบาลต าบลลาดยาว 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้พนกังานธุรการ (กองวชิาการและแผนงาน)  
จ านวน  1  อัตรา 

 
ท่ี ฃื่อ – สกุล วันเดือนปี 

ท่ีรับสมัคร 
หมายเหต ุ

1. นางสาวบุญญารัตน์  จ าปาวัตตะ  4 พฤศจิกายน 2562  
2. นายวาทิต  บุญลือ 4 พฤศจิกายน 2562  
3. นางสาวสุภาวดี  แกล้วเขตการ 4 พฤศจิกายน 2562  
4. นางสาวสวนันท์  วรรณภักดิ ์ 4 พฤศจิกายน 2562 คณะสมบัติไม่ครบ 
5. นายภควัตร  คงไทย 4 พฤศจิกายน  2562  
6. นางสาวปวีณา  ดวงจันทึก 6 พฤศจิกายน  2562  
7. นางสาวเบญจมาส  วิรินทร ์ 7 พฤศจิกายน 2562  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศเทศบาลต าบลลาดยาว 
                 เรื่อง  ก าหนด วัน เวลา สถานท่ี เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลท่ัวไป  
                        เพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลลาดยาว 

* * * * * * * * * * *  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 ประกอบกับมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547   และตามประกาศ
เทศบาลต าบลลาดยาว ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลลาดยาว ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเลือกสรรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามแนวทางที่ทางราชการได้ก าหนดไว้ คณะกรรมการด าเนินการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลลาดยาว จึงก าหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรฯ และระเบียบเกี่ยวกับการ
เลือกสรรฯ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีเลือกสรรฯ 

1. วิธีการเลือกสรร เทศบาลต าบลลาดยาว จะด าเนินการเลือกสรรผูส้มคัรเข้ารบัการ
เลือกสรรโดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลลาดยาว ดังนี้ 

วัน เวลา ท่ีเลือกสรรฯ ต าแหน่ง /วิธีการเลือกสรรฯ สถานท่ีเลือกสรรฯ 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 

2562 
 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 
1 อัตรา 
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป             
(ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนนทดสอบ- 
- ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ณ ห้องประชุมเล็ก           
เทศบาลต าบลลาดยาว                  

อ าเภอลาดยาว                  
จังหวัดนครสวรรค์ 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2562 

 เวลา 13.30น. เป็นต้นไป 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน 
1 อัตรา 
- ทดสอบภาคความเหมาะสมกบัต าแหนง่ 

(สอบสมัภาษณ์) คะแนนเต็ม 100 
คะแนน 

 

 

2. ให้ผู้ที่เข้ารับการเลือกสรรฯ ไปถึงสถานที่เลือกสรรฯ ก่อนวันท าการเลือกสรรฯ      
30 นาที และจะเรียกผู้เข้ารับการเลือกสรรฯ เข้าห้องเลือกสรรเพื่อด าเนินการสอบ ทั้ง 2 ภาค ตามที่ ได้
ก าหนดไว้  
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(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการเสือกสรรฯ 

1. การเลือกสรรฯ จะใช้วิธีการเลือก โดยทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทดสอบความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน และ
ความเหมาะสมกับกับต าแหน่ง คะแนน 100 คะแนน หรือ ตามที่ทางคณะกรรมการด าเนินการเลือกสรร
บุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลลาดยาว เป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการ
เลือกสรรฯ ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบและวิธีการเลือกสรรฯ โดยเคร่งครัด   

2.  ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

2.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสือ้ 
กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2.2 เป็นหน้าที่ของผู้ที่เข้ารับการเลือกสรรฯ ที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ 
เลือกสรรฯ และห้องเลือกสรรฯ 

2.3 ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบและบัตรประจ าตัวประชาชน ไปในวันเลือกสรร
ฯ ทุกครั้ง เพื่อใช้แสดงคู่กันหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งในการเข้ารับการเลือกสรรฯ คณะกรรมการฯ หรือ
เจ้าหน้าที่คุ้มห้องเลือกสรรฯ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรรฯ ก้อได้ 

3. การสัมภาษณ์ 

3.1 ให้ผู้เข้ารับการเลือกสรรฯ ไปถึงสถานที่เลือกสรรฯ ตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
ผู้ใดไปถึงสถานที่เลือกสรรฯ ภายหลังที่คณะกรรมการฯ ได้ให้เข้าห้องเลือกสรรฯ หรือได้เรียกช่ือไปแล้ว 
คณะกรรมการหรือประธานกรรมการเลือกสรรฯ อาจตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการเลือกสรรฯ ก็ได้ 

3.2 ผู้เข้ารับการเลอืกสรรฯ ต้องเช่ือฟัง และปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกสรรฯ โดยเคร่งครัด 

3.3 ผู้เข้ารับการเลือกสรรฯ ต้องเข้ารับการเลือกสรรฯ กับกรรมการเลือกสรรฯ
ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเลือกสรรฯ ก าหนดให้เท่านั้น 

3.4 เมื่อท ากากรเลือกสรรฯ  เสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่เลือกสรรฯ โดยพลัน
ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้รับการเลือกสรรฯ และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังท าการ
เลือกสรรฯ อยู่ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการเลือกสรรฯ นี้ หรือผู้ใดประพฤติปฏิบัติตนไม่
เหมาะสมในการเข้ารับการเลือกสรรฯ ในครั้งนี้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ เข้ารับการเลือกสรรฯ และ
คณะกรรมการด าเนินการเลือกสรรฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  19 พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕62 

 

       (นายวิโรจน์  วิบูลรัตน์) 
             นายกเทศมนตรีต าบลลาดยาว 



 
 
 
 
 
 

 
 


