
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
........................................ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์
จะด าเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทตามภารกิจ  จ านวน  ๑  
อัตรา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแพรกหนามแดง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแพรก                           
หนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ ประกอบกับมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม                           
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 

 

๑.ต าแหน่งทีร่ับสมัคร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  ๑  อัตรา 
 

๒.คุณสมบัต ิ 
   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔  แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๑๖  
กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘   ป ีและไม่เกิน  ๖๐ ปี   
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็น โรคตามท่ี ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ได้แก่  

-  โรคเท้าช้างในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
-  โรควัณโรคในระยะอันตราย 
-  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
-  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
-  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

การเมือง 
๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด  ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 

/๘. ไม่เป็น . . . 



-๒- 

 

๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน 

ของรัฐ   
๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ   

รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรฯ  ทางราชการไม่รับสมัครสอบ  และไม่อาจให้เข้ารับการ 

คัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๗  
มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๓๘ 
 

๓.  คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าตอบแทน
ระยะเวลาการจ้าง   

๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ส าหรับผู้มีทักษะ) 
- จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ขึ้นไป 

   - จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า ๕ ปี และทักษะของ
บุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะของงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง
หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 
(รายละเอียดตามหนังสือ ส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔) 
  อัตราค่าตอบแทน 
   ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท และค่าการครองชีพเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น 
๑๑,๔๐๐ บาท  
   ๓.๒  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์
จิตใจ สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
เกี่ยงข้องและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   ๓.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๒. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และคุณลักษณะ
ตามวัย 
   ๓. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   ๕. ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ๖. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ๓.๔ ระยะเวลาการจ้าง 
   การท าสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.มีมติให้ความเห็นชอบฯ โดยต้องมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

/๔. วัน เวลา . . . 



-๓- 
              

 

๔.  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ๔.๑ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  
                                                                                                                                

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
   ๕.๑ ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานซึ่ง
ผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้  
    ๑. รูปถ่ายหน้าตรง    ไม่สวมหมวก   และไม่ใส่แว่นตาด า   ขนาด   ๑  นิ้ว   ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี ( นับจากวันเปิดรับสมัคร ) จ านวน  ๓ รูป (ติดรูปถ่ายในใบสมัครจ านวน  ๑ รูป ติดรูปถ่ายใน
บัตรประจ าตัวสอบ   จ านวน  ๒  รูป ) 
    ๒. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี  จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน      ๑  ฉบับ 
    ๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน      ๑  ฉบับ 
    ๕. ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  ๓    
(พ.ศ.๒๕๓๕) หรือตามประกาศท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  
นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย        จ านวน    ๑   ฉบับ 
    ๖. ส าเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ้ามี) โดยต้องจบการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป จ านวน ๑ ฉบับ     
    ๗. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  
ฉบับ เอกสารหลักฐานทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาดเอสี่ เท่านั้น และรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
   ๕.๒  ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงเอกสารหลักฐาน
ตามวันเวลาและสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครสอบและ
หากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัคร จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
   ๕.๓  หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดจะถือว่าผู้นั้นขาด
คุณสมบัติในการสมัคร จะถูกออกจากการเป็นพนักงานจ้าง 
 

๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ๑. ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา  ๑๐๐  บาท 
   ๒. เมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครและเจ้าหน้าที่ได้ออกหลักฐานให้เรียบร้อยแล้ว ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลแพรกหนามแดงจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 
 

/๗. หลักเกณฑ์... 
 



 
-๔- 

 

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
วิธีการคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น ๓ ภาค โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบดังนี้ 
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน                           

   - พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน 
    - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    - การใช้ภาษาและเหตุผล 
    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 
   ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
    - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติม                       
                                 จนถึงปัจจุบัน 
    - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    - จิตวิทยาเก่ียวกับเด็กอายุ ๓ – ๕ ป ี
   ภาค ค. ทดสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    - ประเมินสมรรถนะผู้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจาก
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ   
ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 

๘. เกณฑ์การตัดสิน    
   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะต้องเป็นผู้ที่ได้
คะแนนในแต่ละภาคการทดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐ โดยจะเรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามล าดับ กรณีท่ีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็น   
ผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

 

๙. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
  ๙.๑ จะด าเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๖๐ โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙ และเว็บไซต์ www.phragnamdang.go.th 
 

/๙.๒  จะด าเนินการ . . . 
 
 



 
-๕- 

 
   ๙.๒ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามรายละเอียดดังนี้ 
   วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐   
    - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  

- สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด 

สมุทรสงคราม หากมีเหตุให้ไม่สามารถใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดงในวันดังกล่าวได้                
จะด าเนินการสอบคัดเลือก  ณ ศูนย์ กศน.ต าบลแพรกหนามแดง (ข้างที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล                       
แพรกหนามแดง) 
   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐    
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ                     
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
   วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
   - สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
 

๑๐. ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๔-๗๗๒๐๖๙ หรือเว็บไซต์ www.phragnamdang.go.th 
  

๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
    ๑๑.๑ การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง จะมีการสรรหาและเลือกสรร
ในต าแหน่งเดียวกันอีกและได้มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
   ๑๑.๒  ผู้ไม่มารายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีก าหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิใในการบรรจุแต่งตั้ง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีการส่งหนังสือ
ทางไปรษณยี์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
 

๑๒. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใน
ต าแหน่งดังกล่าวตามอัตราว่างตามล าดับที่ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 

/ทั้งนี้ . . . 



-๖- 
 
   ทั้งนีห้ากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามท่ีก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร  

    
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๕   เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
  

             ( นายทวีป  อมศิริ ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง 

 
 

 
 
 
 


