ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร และเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และประกาศ
รายชื่อผูผ"านการเลือกสรร ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) และพนักงานจางทั่วไป
............................................
ตามที่เทศบาลเมืองยโสธร ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง
ของเทศบาลเมืองยโสธร ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยเป)ดรับสมัครระหว*างวันที่ 1 - 11
กุมภาพันธ. 2562 ไปแลว นั้น
บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ แห*งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ.และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับเทศบาล ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงประกาศเพื่อให
ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
1. มีผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง รวมทั้งสิ้น จํานวน 35 ราย ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ(ผูมีทักษะ)และพนักงาน
จางทั่วไป แนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบทาย 1)
2. เนื่องจากมีผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลเมืองยโสธร
จํานวนมาก จึงกําหนดการสรรหาและเลือกสรรใหม* ดังรายละเอียดปรากฏตามกําหนดการฯแนบทายประกาศนี้
(เอกสารแนบทาย 2)
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ. พ.ศ. ๒๕62

เอกสารแนบทาย 1
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) และพนักงานจางทั่วไป
แนบทายประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ0 2562
-----------------------------------1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)
1.1 ตําแหน"ง พนักงานขับรถยนต0 สังกัด กองช"าง ฝ7ายการโยธา งานจัดสถานที่และการ
ไฟฟ9าสาธารณะ จํานวน 1 อัตรา มีผูมาสมัคร 1 ราย ไดแก"
1.1.1 นายพงศ.ศิริ วิลาฬ
เลขประจําตัวสอบ 05-1-101
1.2 ตําแหน"ง พนักงานขับรถยนต0 สังกัด กองช"างสุขาภิบาล ฝ7ายจัดการคุณภาพน้ํา
งานบํารุงรักษาและซ"อมแซม จํานวน 1 อัตรา มีผูมาสมัคร 1 ราย ไดแก"
1.2.1 นายสุริยา วิเศษแกว
เลขประจําตัวสอบ 10-1-101
1.3 ตําแหน"ง พนักงานขับรถยนต0 สังกัด กองช"างสุขาภิบาล ฝ7ายจัดการสิ่งแวดลอมดานวัสดุ
ใชแลว งานเครื่องจักรกลและซ"อมบํารุง จํานวน 1 อัตรา มีผูมาสมัคร 2 ราย ไดแก"
1.3.1 นายประจักษ. เสน*หา
เลขประจําตัวสอบ 10-1-201
1.3.2 นายอภิชาติ พรมศร
เลขประจําตัวสอบ 10-1-202
2. พนักงานจางทั่วไป
2.1 ตําแหน"ง คนงานทั่วไป สังกัด สํานักปลัดเทศบาล ฝ7ายป9องกันและรักษาความสงบ
งานเทศกิจ จํานวน 1 อัตรา มีผูมาสมัคร 1 ราย ไดแก"
2.1.1 นายเชาวลิต สุรินทร.
เลขประจําตัวสอบ 01-2-101
2.2 ตําแหน"ง คนงานทั่วไป สังกัด สํานักปลัดเทศบาล ฝ7ายป9องกันและรักษาความสงบ
งานป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา มีผูมาสมัคร 2 ราย ไดแก"
2.2.1 นายมนสิทธิ์ ทองปาน
เลขประจําตัวสอบ 01-2-201
2.2.2 นายเด*นชัย ศันสนะโชติรัศมี
เลขประจําตัวสอบ 01-2-202
2.3 ตําแหน"ง คนงานทั่วไป สังกัด สํานักปลัดเทศบาล ฝ7ายปกครอง งานทะเบียนราษฎร
จํานวน 1 อัตรา มีผูมาสมัคร 18 ราย ไดแก"
2.3.1 นายหัสดี แพงวงษ.
เลขประจําตัวสอบ 01-2-301
2.3.2 น.ส.ทิพวัลย. เขื่อนคํา
เลขประจําตัวสอบ 01-2-302
2.3.3 นางโรจนา โพธิ์ศรี
เลขประจําตัวสอบ 01-2-303
2.3.4 น.ส.สุมิตรา สืบวงษ.
เลขประจําตัวสอบ 01-2-304
2.3.5 น.ส.นิรมล ศรีวิเศษ
เลขประจําตัวสอบ 01-2-305
2.3.6 น.ส.วาสนา ราชเข*ง
เลขประจําตัวสอบ 01-2-306
2.3.7 นายอิศรา อุดม
เลขประจําตัวสอบ 01-2-307
2.3.8 น.ส.บังอร หาญชนะ
เลขประจําตัวสอบ 01-2-308
2.3.9 นายพันธ.นารายณ. สว*างวงษ.
เลขประจําตัวสอบ 01-2-309
2.3.10 นายพงศ.กฤษณ. เคนเครือ
เลขประจําตัวสอบ 01-2-310
2.3.11 น.ส.ปภัสสร บุงทอง
เลขประจําตัวสอบ 01-2-311
2.3.12 น.ส.ทรัพย.ไพวัลย. สุทธิอาคาร เลขประจําตัวสอบ 01-2-312
2.3.13 นายอมรเทพ แกวด*านจาก
เลขประจําตัวสอบ 01-2-313
/2.3.14 น.ส.สิรินาถ...

-22.3.14 น.ส.สิรินาถ ศรีเสมอ
เลขประจําตัวสอบ 01-2-314
2.3.15 นายกิตติศักดิ์ หวงสัตย.
เลขประจําตัวสอบ 01-2-315
2.3.16 นายวัชรพล แถลงธรรม
เลขประจําตัวสอบ 01-2-316
2.3.17 น.ส.ปSจฉิมา พรมวงษ.
เลขประจําตัวสอบ 01-2-317
2.3.18 น.ส.ชนิกานต. ศรีวิเศษ
เลขประจําตัวสอบ 01-2-318
2.4 ตําแหน"ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานไฟฟ9าสาธารณะ) สังกัด กองช"าง ฝ7ายการโยธา
งานจัดสถานที่และการไฟฟ9าสาธารณะ จํานวน 1 อัตรา มีผูมาสมัคร 3 ราย ไดแก"
2.4.1 นายณัฐภูมิ ลุนโน
เลขประจําตัวสอบ 05-2-201
2.4.2 นายชนะพล อินปา
เลขประจําตัวสอบ 05-2-202
2.4.3 นายสุมิท ขันเงิน
เลขประจําตัวสอบ 05-2-203
2.5 ตําแหน"ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานสวนสาธารณะ) สังกัด กองช"าง ฝ7ายการโยธา
งานจัดสถานที่และการไฟฟ9าสาธารณะ จํานวน 1 อัตรา มีผูมาสมัคร 1 ราย ไดแก"
2.5.1 นายณัฐชพน หลักหาญ
เลขประจําตัวสอบ 05-2-301
2.6 ตําแหน"ง คนงานทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฝ7ายบริหารงาน
สาธารณสุข งานกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2 อัตรา มีผูมาสมัคร 6 ราย ไดแก"
2.6.1 นายวุฒิชัย สิทธิศาสตร.
เลขประจําตัวสอบ 06-2-101
2.6.2 นายเสกสรรค. หลักหาญ
เลขประจําตัวสอบ 06-2-102
2.6.3 นายจารุวิทย. โพธิ์ชัย
เลขประจําตัวสอบ 06-2-103
2.6.4 น.ส.ภรณ.ทิพย. ทาระพันธ.
เลขประจําตัวสอบ 06-2-104
2.6.5 นายธัชชานันท. ศรีสุวอ
เลขประจําตัวสอบ 06-2-105
2.6.6 น.ส.ทรายทิพย. ศรีสุข
เลขประจําตัวสอบ 06-2-106
------------------------------------------

เอกสารแนบทาย 2
กําหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปCนพนักงานจางของเทศบาลเมืองยโสธร
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) และพนักงานจางทั่วไป
แนบทายประกาศเทศบาลเมืองยโสธร ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ0 2562
ที่
รายการ
รายละเอียดเดิม
แกไขเปน
1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา - ประกาศรายชื่อในวันที่ 14 กุมภาพันธ. 2562 1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) ตําแหน*ง พนักงานขับรถยนต. สังกัด
รับการสรรหาและเลือกสรร โดยป)ดประกาศที่บอร.ดประชาสัมพันธ.สํานักงาน กองช*าง และกองช*างสุขาภิบาล และพนักงานจางทั่วไป ตําแหน*ง คนงาน
เทศบาลเมืองยโสธร และทาง website :
ทั่วไป สังกัด สํานักปลัดเทศบาล กองช*าง และกองช*างสุขาภิบาล จะประกาศ
www.yasocity.com/web/main.html
รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 14 กุมภาพันธ0
2562 โดยปDดประกาศที่บอร0ดประชาสัมพันธ0สํานักงานเทศบาลเมือง
ยโสธร และทาง website : www.yasocity.com/web/main.html
2 วัน เวลา และสถานที่
- ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 20
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) ตําแหน*ง พนักงานขับรถยนต. สังกัด
เลือกสรร
กุมภาพันธ. 2562 ดังนี้
กองช*าง และกองช*างสุขาภิบาล จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่
1. พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) สอบ
20 กุมภาพันธ0 2562 ดังนี้
ขอเขียน ภาค ก. และภาค ข. เวลา 10.00 น.
- สอบสัมภาษณ0 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ หองประชุมย"อยชั้น 3
เปนตนไป สอบภาค ค. โดยวิธีสัมภาษณ. เวลา
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
13.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาล
- สอบปฏิบัติ เวลา 13.30 น. เปCนตนไป ณ สํานักงานเทศบาลเมือง
เมืองยโสธร ชั้น 3 สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
2. พนักงานจางทั่วไป สอบสัมภาษณ. เวลา
13.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมย*อย ชั้น 3
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร
- สอบภาคปฏิบัติ เวลา 13.30 น. เปนตนไป
ณ สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร

2. พนักงานจางทั่วไป ตําแหน*ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช*าง และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีสอบ
สัมภาษณ0 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ0 2562 เวลา 10.30 น. เปCนตนไป
ณ หองประชุมย"อยชั้น 3 สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร (คะแนนเต็ม
100 คะแนน)
3. พนักงานจางทั่วไป ตําแหน*ง คนงานทั่วไป สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีสอบสัมภาษณ0 ในวันที่ 21
กุมภาพันธ0 2562 เวลา 09.30 น. เปCนตนไป ณ หองประชุมย"อยชั้น 3
สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

หมายเหตุ

ที่
รายการ
รายละเอียดเดิม
3 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชี เทศบาลเมืองยโสธรประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู
ผูผ*านการเลือกสรร
ผ*านการเลือกสรร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ. 2562
ตั้งแต*เวลา 10.00 น. เปนตนไป โดยป)ดประกาศ
ที่บอร.ดประชาสัมพันธ.สํานักงานเทศบาลเมือง
ยโสธร และทาง website :
www.yasocity.com/web/main.html

แกไขเปน
ประกาศผลการเลือกสรร พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) ตําแหน*ง
พนักงานขับรถยนต. สังกัด กองช*าง และกองช*างสุขาภิบาล และพนักงาน
จางทั่วไป ตําแหน*งคนงานทั่วไป สังกัด สํานักปลัดเทศบาล กองช*าง
และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ0 2562
โดยปDดประกาศที่บอร0ดประชาสัมพันธ0สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร
และทาง website : www.yasocity.com/web/main.html

หมายเหตุ

