
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังวน 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

-------------------------------------- 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลวังวน  จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

เปนพนักงานจาง  ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561  จํานวน  1  ตําแหนง  

เพื่อปฏิบัติงานในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 

  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  ประกอบมาตรา  25  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และขอ 19  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบลจังหวัดตรัง  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจาง  ลงวันที่  10  

มิถุนายน  2547  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานจาง  (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2557  ดังนี้ 
 

1. ตําแหนงที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร 

     1.1 ตําแหนง  ผูชวยนักพัฒนาการกีฬา   จํานวน  1  อัตรา 
 

  2. คุณสมบัติของผูสมัครสอบซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง 

  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

   ผูสมัครสอบซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ตามขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตรัง  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข

เกีย่วกับพนักงานจาง  ลงวันที่  10  มิถุนายน  2547  ดังตอไปนี ้

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ป 

(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิต

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน

สําหรับพนักงานสวนตําบล  ตําบลดังตอไปนี้ 

    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม 

    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

    (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกยีจแกสังคม 

    (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 

(5) ไมเปนผูดํารง... 



(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน

พรรคการเมือง 

(6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 

(7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดลหุโทษ 

(8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ  พนักงานหรือลูกจางของหนวย

อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง 
 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ เทียบไดไมต่ํากวาในระดับเดียวกัน  ใน

สาขาวิชาหรือทางพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา  นันทนาการ การบริหารจัดการกีฬา  การฝกและการจัดการ

กีฬา  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงนี้ได 
 

2.3  หนาที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ

ในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการกีฬา  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ

ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ดานการปฏิบัติการ 

    1.1 รวบรวม ประมวล จัดทําขอมูลทางวิชาการเบื้องตน  วิเคราะห  เพื่อ

ประกอบการวางแผนงาน  โครงการ หรือ แนวทางการกําหนดมาตรฐาน และพัฒนาการกีฬา นันทนาการและ

วิทยาศาสตรการกีฬา 

    1.2 สํารวจ รวบรวม จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ  ศึกษา สรุปจัดทํา

รายงาน รวมทั้งประมวลและวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ  เพื่อประกอบการวิจัยในการวางแผน  การจัดทํา

หลกัเกณฑมาตรฐาน  การพัฒนาการกีฬา  นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา 

    1.3 รวบรวม จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการพัฒนาการกีฬา เพื่อ

ประกอบการสรางและพัฒนาเครื่องมือ  สื่อ จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อ เพื่อนําไปใชใน

การดําเนินงานดานการพัฒนาการกีฬา  นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา 

    1.4 จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานการณและปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการดานการ

พัฒนาและจัดทําแผนดานการพัฒนาคุณภาพการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา 

    1.5 รวมดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน การศึกษาดานการกีฬา การ

พัฒนากิจกรรมนันทนาการ และการพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา 
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           1.6 รวมติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรม และสรุปการศึกษา วิเคราะห 

วิจัย เพื่อพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา 

   1.7 สงเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และ

วิทยาศาสตรการกีฬา 
 

 2. ดานการวางแผน 

     วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน

หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
 

 3. ดานการประสานงาน 

     3.1 ประสานงานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน 

เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

     3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน

ที่เก่ียวของ  เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมอืในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 4. ดานบริการ 

     4.1 ใหคําแนะนําและใหบริการทางวิชาการเบื้องตนแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง

ภายในและภายนอก  เยาวชนและประชาชน  เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาดานการกีฬา นันทนาการ และ

วิทยาศาสตรการกีฬา 

     4.2 ใหบริการขอมูล เอกสาร สื่อ ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 

ตอบขอซักถามเก่ียวกับการพัฒนาดานการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา 

     4.3 อํานวยความสะดวกดานการพัฒนาดานการกีฬา นันทนาการ และ

วิทยาศาสตรการกีฬา   

     4.4 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

     ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬาหรือนันทนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬา  พัฒนาคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน มาตรฐานการกีฬา  มาตรฐานวิทยาศาสตรการ

กีฬา  พัฒนานันทนาการ เผยแพร และประสานกิจกรรมนันทนาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน และ

ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 
 

2.5 ความรูความสามารถที่ตองการ 

1. ความรูที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 

        1.1 ความรูที่จําเปนในงาน  (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 

        1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 

        1.3 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ-

พระเจาอยูหัวฯ 
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        1.4 ความรูเรื่องการจัดการความรู 

        1.5 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร 

        1.6 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 

        1.7 ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน 

        1.8 ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร 

        1.9 ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 

    2. ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย 

        2.1 ทักษะการบริหารขอมูล 

        2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร 

        2.3 ทักษะการประสานงาน 

        2.4 ทักษะการบริหารโครงการ 

        2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู 

        2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

        2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 

    3. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 4 สมรรถนะ 

            3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ 

            3.1.2 การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 

            3.1.3 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 

            3.1.4 การบริการเปนเลิศ 

            3.1.5 การทํางานเปนทีม 
 

3.2 สมรรถนะประจําสายงาน 

            3.2.1 การคิดวิเคราะห 

            3.2.2 การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 

            3.2.3 การใหความรูและสรางสัมพันธ 

            3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน 

            3.2.5 ศิลปะการโนมนาวจูงใจ 
 

  3. อัตราคาตอบแทน 

ไดรับอัตราคาตอบแทนเดือนละ  15,000.-  บาท 
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  4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

   ผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ขอรับและยื่นใบสมัครได

ดวยตนเอง ระหวางวันที่  10 – 17  พฤศจิกายน  2560 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30–16.30 น.     

ณ  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังวน  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรังหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได

ที่เบอรโทรศัพท  0-75270033 
   

  5. หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

      5.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว (ถายครั้งเดียวกัน    

ไมเกิน 6 เดือน)   จํานวน  3  รูป 

      5.2 สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน    1   ฉบับ 

      5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน   1   ฉบับ 

     5.4 ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหาม  ตามคุณสมบัติของลูกจางขอ 7 (4)  

แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2536 

ซึ่งออกใหไมเกิน  1  เดือน นับแตวันที่ตรวจรางกาย (ฉบับจริง)   จํานวน    1    ฉบับ 

     5.5 สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรง

กับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง     จํานวน    1   ฉบับ 

     5.6 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน  ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  ใบสําคัญการสมรส  (ถาม)ี 

     5.7 สําเนาภาพถายเอกสารทุกฉบับใหใชกระดาษ A4 เทานั้น 

  สําหรับการสมัครสอบในครั้งนี้  ใหผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบใน

การตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครตรง

ตามที่ประกาศรับสมัคร  และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตาม

วัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครกรอกหลักฐานการสมัครหรือยื่นไม

ครบถวน และหากมีการตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัครรายใดใหขอมูลที่เปนเท็จหรือมีคุณสมบัติดังกลาวไม

ครบถวนตามที่กําหนด  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร  ไมมีสิทธิ

ไดรับการบรรจุเปนพนักงานจาง  และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใชสมัครจะถูกดําเนนิคดีตามกฎหมาย 
 

  6. คาธรรมเนียมการสมัคร 

      ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในตําแหนงที่สมัครสอบ  ตําแหนงละ  100.-  บาท  โดย

ชําระเงินพรอมกับการยื่นใบสมัคร  ทั้งนี้  เมื่อสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมการสมัครสอบจะไมคืนใหไมวากรณี

ใด ๆ ทั้งสิ้น  เวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ 
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  7. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 

      7.1 การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบ 

            องคการบริหารสวนตําบลวังวน  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและ

เลือกสรร  ในวันที่  20 พฤศจิกายน   2560 ณ บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลวังวน  และ

ทางเว็ปไซด   www.wangwon.go.th 
 

  7.2 ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ 

          องคการบริหารสวนตําบลวั งวน  จะดําเนินการสอบคัดเลือกในวันที่   23 

พฤศจิกายน  2560  เวลา  10.00  น. เปนตนไป  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
 

7.3  กําหนดการเลือกสรรพนักงานจาง   

วันที่สอบ เวลา รายละเอียดการสอบ สถานที ่
 

หมายเหตุ 

23 พฤศจิกายน 

2560 

10.00-11.00 น. 

 

 

 

 

-ภาคความรู ความสามารถทั่ ว ไป  

(ขอเขียน)  50  คะแนน 

-ภาคความรูความสามารถเฉพาะ

สํ าหรับตํ าแหน ง  (ข อ เขี ยน )  50

คะแนน 

อบต. วังวน  

13.30 น. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบภาค

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ ตํ า แ ห น ง 

(สัมภาษณ) 

บอรดประชาสัมพันธ

องคการบริหารสวน

ตําบลวังวน  และ

ทางเว็ปไซด

www.wangwon.go.th 

 

14.00 น.เปนตนไป -ภาคความเหมาะสมกับตํ าแหน ง  

(สัมภาษณ)   100  คะแนน 

อบต.วังวน  

 

  8. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

      8.1 แตงกายใหสุภาพเรียบรอย ประพฤติตนเปนสุภาพชน 

      8.2 นําบัตรประจําตัวประชาชนมาในวันสอบดวย 

      8.3 ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู หากผูใดไมปฏิบัติตาม

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยายามทุจริต อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ และคณะกรรมการมี

สิทธิพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทุกวิชาก็ได 
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  9. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

     9.1  ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบขอเขียน (ปรนัย)  คะแนนเต็ม 

50 คะแนน 

   - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

   - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข

เพิ่มเติม 

   - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 

   - ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

   - เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

   - สอบขอเขียนเกี่ยวกับความรูทั่วไป  ทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิเคราะห

เหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน 

  9.2 ทดสอบความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง โดยใชวิธีการสอบขอเขียน คะแนน

เต็ม 50 คะแนน 

   - แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

   - แผนพัฒนานันทนาการแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

   - ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห การวางแผน การจัดทําโครงการและการจัดทํา

แผนพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา 

   - ความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร 
 

ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรตองไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความรูความสามารถทั่วไป  และ

ความรูที่ใชเฉพาะตําแหนง  รวมกันไมนอยกวารอยละ  60 

      9.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)  โดยประเมินจากประวัติสวนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่นของผูเขารับการเลือกสรร โดยวิธีการ

สัมภาษณ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ 

ความสามารถ ประสบการณ ทวงที วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดริเริ่ม 

สรางสรรค และเชาวปญญา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ ตลอดจนทัศนคต ิ
 

10. เกณฑการตัดสิน 

       ผูที่ถือวาเปนผูผานการคัดเลือกและไดรับการขึ้นบัญชีเปนผูผานการเลือกสรรจะตองได

คะแนนในการประเมินสมรรถนะ  ไมต่ํากวารอยละ  60 
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11. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

  ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร  ในวันที่  24 พฤศจิกายน  2560ณ ปาย

ประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลวังวน  และทางเว็ปไซต www.wangwon.go.th  โดยเรียง

ตามลําดับคะแนนจากผูที่ไดคะแนนสูงสุดตามลําดับ  ในกรณีผูสอบไดคะแนนเทากัน  จะพิจารณาผูสมัครกอน

เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

     การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกไดแตละตําแหนงจะขึ้นบัญชีไวไมเกิน 1 ป  นับแตวันที่

ประกาศและแตงตั้งเปนพนักงานจาง  เวนแตองคการบริหารสวนตําบลวังวน  จะมีการเลือกสรรเพื่อสั่งจางและ

แตงตั้งในตําแหนงเดียวกันอีก  และไดมีการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไวใหมแลว  ใหถือวาบัญชีที่ขึ้นไวกอน

เปนอันยกเลิก 

12. การทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

        องคการบริหารสวนตําบลวังวน จะสั่งจางและแตงตั้งผูผานการเลือกสรรไดในตําแหนง

ตามลําดับที่ไดประกาศขึ้นบัญชีไว  และไดตรวจสอบแลววาผูที่ไดรับการสั่งจางเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไปของ

พนักงานจาง  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ตามที่ ก.อบต. กําหนด  ทั้งนี้  หากตรวจสอบภายหลังพบวาผู

ผานการเลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไมตรงตามกําหนด  องคการบริหารสวนตําบลวังวนอาจ

ถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร  และจะทําสัญญาจางเมื่อคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบลจังหวัดตรังมีมติเห็นชอบแลว 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  วันที่   31   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2560 

            

(นางประภาพรรณ  กันตังพันธุ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
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